Svenska Brukshundklubbens utskott för
avel och hälsa
PROTOKOLL

8/2018
2018-12-10
Kl. 19.00 – 21.50
Telefonmöte
Ange ev. § nedan
Anneli Hultman
Fredrik Berg
Gunilla Andersson
Conny Borg
Catarina Kjellerstedt
John Örvill
Kicki Östensson
Agneta Olsson
Ange ev. § nedan

Fredrik Berg
Agneta Olsson

Postadress: Box 4, 123 21 Farsta | Besöksadress: Fryksdalsbacken 20, Farsta | Telefon 08-505 875 00
Svenska Brukshundklubben: 802000–4605 | Brukshundservice Sverige AB: 55646–6453
info@brukshundklubben.se | www.brukshundklubben.se

§ 117 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE
Sammankallande Anneli Hultman hälsade de närvarande välkomna och förklarade
sammanträdet öppnat.

§ 118 VAL AV PROTOKOLLSJUSTERARE
Fredrik Berg valdes att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll.

§ 119 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING
Utskottet beslutade att godkänna framlagt förslag på dagordning.

§ 120 FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Protokoll nr 6/2018 och nr 7/2018 godkändes och lades till handlingarna.

§ 121 AKTUELLA DISPENSER
Begäran om yttrande inkommet från SKK/AK angående en dispensansökan för avel
pga. tikens HD-resultat. Utskottsgrupp avelssamordning (UGA) har behandlat
ansökan, och ser inte några hinder för att bevilja den då kullens förväntade kullindex är
minst 101. Yttrandet är skickat till SKK/AK.
Begäran om yttrande inkommet från SKK/AK angående en dispensansökan för avel
pga. tikens HD-resultat. UGA har behandlat ansökan, och invänder inte mot dispensen
ifall både rasklubben och SKK:s avelskommitté godkänner parningen. Yttrandet är
skickat till SKK/AK.
Begäran om yttrande inkommet från SKK/AK angående en dispensansökan för avel
pga. tikens HD-resultat. UGA har behandlat ansökan, och ser inte några hinder för att
bevilja den då kullens preliminära kullindex blir minst 101. Yttrandet är skickat till
SKK/AK.
Förelåg en ansökan om åldersdispens för MT för en tik som blivit bortlottad vid tidigare
MT:n. Tiken har nu hunnit fylla 4 år. Utskottsgrupp mental (UGM) har behandlat
ansökan, och har beslutat att avslå den. Hundägaren är meddelad.
Förelåg en ansökan om åldersdispens för MT för en tik som hunnit fylla 4 år. Tiken har
tidigare blivit bortlottad. UGM har behandlat ansökan, och har beslutat att avslå den.
Hundägaren är meddelad.

§ 122 MINNESANTECKNINGAR UTSKOTTSGRUPPERNA
Förelåg minnesanteckningar från Utskottsgrupp mentals (UGM) möte den 2018-12-06.
Utskottet gick gemensamt igenom anteckningarna och tackade för informationen.

§ 123 EKONOMI
Ekonomiskt utfall 2018-11-30
Utskottet gick igenom det preliminära ekonomiska utfallet per den 30 november 2018.
Utfallet ligger fortsatt väl under det budgeterade resultatet för 2018.

§ 124 BESLUTS- OCH UPPFÖLJNINGSÄRENDEN
a) Avauktorisationer
Förelåg en lista från Utskottsgrupp mental (UGM) över de mentalbeskrivare respektive
mentaltestdomare som inte har tjänstgjort i tillräcklig omfattning det senaste året/åren,
och som därmed enligt reglerna ska avauktoriseras.
Utskottet diskuterade listan, och beslutade att avauktorisera i enlighet med UGM:s
förslag.
Utskottet uppdrog till kansliet att skicka ut avauktorisationsbrev till berörda
mentalbeskrivare respektive mentaltestdomare.
b) Kvalitetssäkring mentalfunktionärer
Förelåg ett förslag från Utskottsgrupp mental (UGM) på riktlinjer för kvalitetssäkring
av mentalitetsfunktionärer. Conny Borg redogjorde för att syftet med riktlinjerna är att
hjälpa funktionärerna att bli så kunniga och likriktade som möjligt. Det handlar inte
om att kontrollera eller bedöma enskilda funktionärer.

Utskottet diskuterade förslaget, och beslutade att bordlägga frågan till nästa möte
då den behöver diskuteras vidare.

§ 125 KONFERENSER OCH UTBILDNINGAR
Regelrevideringskonferens 9-10 februari 2019
Utskottet diskuterade den kommande regelrevideringskonferensen och planerade
innehåll och arbetsfördelning. Inbjudan har skickats ut till distrikt och rasklubbar, och
anmälningar börjar komma in. Ett mer detaljerat program kommer att skickas ut till
deltagarna inför konferensen.

§ 126 RAPPORTER
a) Sammankallande för utskottet
Anneli Hultman hade inget övrigt att rapportera.
b) Vice sammankallande för utskottet
Fredrik Berg hade inget att rapportera.
c) Kansliet
Kansliet informerade om att man håller på att sammanställa vanligt inkommande
frågor till en FAQ som ska publiceras på Brukshundklubbens hemsida under 2019.
d) UGA
Förelåg en skriftlig rapport från Utskottsgrupp avelssamordning (UGA) med en
redogörelse över pågående arbeten och uppdrag, såsom t. ex. RAS och inkommande
dispensförfrågningar.

e) UGE
Gunilla Andersson informerade om det pågående planeringsarbetet inför
exteriördomarkonferenserna 2019 och 2020.
f) UGH
Catarina Kjellerstedt rapporterade att Utskottsgrupp hälsa och friskvård (UGH)
nyligen haft ett telefonmöte. Catarina rapporterade vidare att UGH kommer att
närvara vid regelrevideringskonferensen, och att hälsoenkäten snart är färdig att
skickas ut.
g) UGM
Conny Borg hade inget att rapportera.

§ 127 DISKUSSIONSÄRENDEN
a) Exteriördomare som önskar vidareutbilda sig på SBK:s raser
Gunilla Andersson redogjorde för att Brukshundklubben har ansvar för att det finns
exteriördomare för våra raser. Utskottsgrupp exteriör (UGE) får in förfrågningar, via
kansliet, från exteriördomare som önskar utöka sitt rasregister med någon av SBK:s
raser. Som specialklubb ska SBK bedöma förfrågan och se till att domarna har
närvarointyg från t.ex. bruksprov, MH eller MT, innan besked med tillstyrkan eller inte
skickas in till SKK.
Utskottet diskuterade att det är viktigt att även lyssna på vad berörda rasklubbar anser
om inkomna förfrågningar. Om någon rasklubb inte tillstyrker måste det motiveras.
b) Utförandeanvisningar MH
Punkten bordlägges till nästa möte.

§ 128 INKOMNA SKRIVELSER, PROTOKOLLSUTDRAG M.M.
-

Protokollsutdrag SKK AK § 78 Hälsoprogram kelpie 2018-11-09

-

Beslut SKK Dispens hälsoprogram HD schäfer SE10047.2016 2018-11-16

-

Protokollsutdrag SKK AK nr 5 2018 § 99b Dispens dobermann 1 2018-12-04

-

Protokollsutdrag SKK AK nr 5 2018 § 99c Dispens dobermann 2 2018-12-05

-

Protokollsutdrag SKK AK nr 5 2018 § 104 Omarbetad RAS collie 2018-12-04

-

Beslut SKK Dispens hälsoprogram HD dobermann SE37713.2014 2018-12-05

-

Protokollsutdrag SKK AK nr 4 2018 § 138 c och d Schäfer 2018-12-05

§ 129 UTGÅENDE SKRIVELSER
Utskottet tittade gemensamt igenom listan över de skrivelser som skickats ut sedan
mötet i november.

§ 130 ÖVRIGA FRÅGOR
Inga frågor.

§ 131 ÄRENDEN TILL FS
Inget

§ 132 OMEDELBAR KOMMUNIKATION AV FASTSTÄLLDA
BESLUT
Inget

§ 133 NÄSTA SAMMANTRÄDE
Utskottet beslutade att nästa möte är onsdagen den 9 januari 2019, vilket är ett
telefonmöte. Tyngdpunkten vid detta möte ska vara detaljplanering av
regelrevideringskonferensen 9-10 februari 2019.
Vid detta möte ska alla utskottets möten under 2019 planeras in så att de passar in med
när Förbundsstyrelsen har sina möten.
Utskottet uppdrog till Anneli Hultman och kansliet att göra ett förslag.

§ 134 SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE
Mötesordförande tackade de närvarande och förklarade sammanträdet avslutat.
Justeras:

Justeras:

Vid protokollet:

Anneli Hultman
Mötesordförande

Fredrik Berg

Agneta Olsson

Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats på sammanträdet. Beslut som fattats kan
dock bli föremål för ändring av Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse (FS).

